REGULAMIN
VI Otwartych Zawodów Strzeleckich
"Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach”
w dniu 2 października 2010
1.

Cel zawodów:
1) Rozwój sportu strzeleckiego oraz konsolidacja środowisk strzeleckich;
2) Doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń strzeleckich;
3) Rywalizacja sportowa i podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego;
4) Popularyzacja sportu strzeleckiego poza środowiskiem grup dyspozycyjnych;

2. Organizator zawodów:
Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
3. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się w dniu 02.10.2010 na strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach –
Piotrowicach, ul. Gen. Z. W. Jankego 272. Otwarcie zawodów godz. 8.45
4. Uczestnictwo:
W zawodach mogą brać udział formacje mundurowe, przedstawiciele klubów i organizacji
sportowych oraz osoby posiadające zezwolenie na broń, zgłoszone w terminie do dnia
25 września 2010. Opłata startowa - w dniu zawodów 20 zł. od zawodnika
5. Konkurencje strzeleckie:
1) Strzelanie nr 1:
Cel:
tarcza Ts-2
Odległość:
25 m.
Postawa:
stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
Postawa wyjściowa: stojąca, broń w kaburze nieprzeładowana z podpiętym magazynkiem,
drugi magazynek w ładownicy
Punktacja:
według pierścieni,
Czas:
3 minuty,
Ilość strzałów:
10 (2 x 5 strz. z wymianą magazynka).
2) Strzelanie nr 2:
Cel:
Odległość:
Postawa:
Postawa wyjściowa:
Punktacja:
Czas:
Ilość strzałów:

3) Strzelanie nr 3:
Cel:
Odległość:
Dobieg:
Postawa:
Postawa:

tarcza TS -9
25 m.,
klęcząc na jednym kolanie bez podpórki, z wolnej ręki lub oburącz
stojąca, broń w kaburze nieprzeładowana z podpiętym magazynkiem,
drugi magazynek w ładownicy
obręb prostokąta 7pkt., tzw. butelka 5pkt., pozostałe pole oceniane 3 pkt.
30 sek.
10 (2 x 5 strz. z wymianą magazynka).

tarcze TS -2 oraz TS -10
25 m.,
100m,
stojąc i klęcząca z wolnej ręki lub oburącz,
najpierw stojąc do tarczy TS-2, zmiana magazynka w postawie klęczącej
i tak w postawie klęcząc na jednym kolanie bez podpórki do tarczy TS-

Punktacja:
Czas:
Ilość strzałów:

10. Bieg z bronią nie przeładowaną w kaburze z podpiętym
magazynkiem, drugi magazynek w ładownicy.
według pierścieni oraz obręb prostokąta 7pkt., tzw. butelka 5pkt.,
pozostałe pole oceniane 3 pkt.
90 sek.
10 (2 x 5 strz. z wymianą magazynka).

6. Tarcze strzeleckie
TS-2

TS - 9

TS -10

7. Broń i amunicja.
W zawodach dopuszczone jest strzelanie amunicją pełnopłaszczową z pistoletów centralnego
zapłonu w kalibrze 7,62–9mm wyposażonych w otwarte przyrządy celownicze typu muszka
i szczerbinka, bez modyfikacji (osłabiacze odrzutu, celowniki optyczne, laserowe i inne
podobnie działające urządzenia).
8. Klasyfikacje zawodów:
• Zespołowa – suma punktów uzyskanych przez 3 zawodników w klasyfikacji indywidualnej
określa pozycję zespołu w punktacji generalnej.
W przypadku uzyskania równego wyniku z innym zespołem o wyższej pozycji
decyduje wyższa suma wyników indywidualnych uzyskanych przez zawodników
zespołu w konkurencji nr 2, następnie wyższa suma 10' centralnych i 10' w konkurencji
nr 2,
• Indywidualna mężczyzn i kobiet - miejsce zawodnika (zawodniczki) określa suma punktów
uzyskanych w 2 konkurencjach.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, o kolejności decyduje lepszy wynik
w strzelaniu nr 2, dalej większa ilość 10' w strzelaniu nr 2, większa ilość 7 w strzelaniu
nr 2 i większa ilość 10 w strzelaniu nr 1., większa ilość 7 w strzelaniu nr 2
• Indywidualna Instruktorów Szkolenia Strzeleckiego policji z jednostek garnizonu
śląskiego
9. Nagrody:
1) Klasyfikacja drużynowa:
I – III miejsca: puchary, dyplomy.
IV- VI miejsca dyplomy
2) Klasyfikacja indywidualna mężczyzn:
I – III miejsca: puchary, dyplomy.
IV- VI miejsca dyplomy

3) Klasyfikacja indywidualna kobiet:
I – III miejsca: puchary, dyplomy.
4) Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników zawodów w formie
loterii w trakcie ceremonii zamknięcia zawodów
10. Kadra sędziowska:
Sędzia główny i kadra sędziowska: Sędziowie PZSS
11. UWAGA. Dodatkowa konkurencja Psp 20 strzałów na odznakę strzelecką PZSS.
Podczas zawodów można będzie uzyskać normę i otrzymać odznakę strzelecką PZSS, startując
w konkurencji Pistoletu sportowego w części dokładnej 20 strzałów z broni małokalibrowej
według regulaminów PZSS. Startowe wynosi 30zł.
12. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać do 25 września 2010. na adres:
Komenda Wojewódzka Policji Wydział kadr i Szkolenia, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19,
z dopiskiem „zgłoszenie do zawodów”. lub faksem (032) 2001751.
13. Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość zakwaterowania w dniu 1.10.2010, przyjezdnych zawodników na zasadzie
odpłatności (34,50) za dobę w Szkole Policji w Katowicach po wcześniejszym zgłoszeniu.
14. Postanowienia końcowe:
Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
Drużyna składa się z trzech zawodników dowolnej płci.
Organizator nie zapewnia broni i amunicji.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmian regulaminu z przyczyn
niezależnych (pogoda, awarie itp.)
Protesty zgłaszane przez zawodników podczas oceny strzelania oraz przez kierowników
zespołów do 5 min od ich podania do sędziego głównego.
Przestrzeliny będą kalibrowane, kalibromierzem 9 mm.
Przygotowanie broni, ładowanie amunicją magazynków, wyłącznie w strefie bezpieczeństwa
Wartości przestrzelin będą oceniane w obecności zawodnika.
Zacięcia broni usuwane są we własnym zakresie w czasie konkurencji z zachowaniem
warunków bezpieczeństwa.
Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu.
Wszystkich uczestników obowiązują zasady bezpieczeństwa, określone w regulaminie
strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach.
Dodatkowe informacje dotyczące zawodów i regulaminu:
Tel. (032) 2001761, (032) 6069398, mail: akmslw@interia.pl

